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 1398 اسفندتاریخ پذیرش:            1398 آذر تاریخ دریافت:

 چکیده

مدیریت فاکتورهای نقش  شناسایی باشد.میوری مطلوب سوددهی و بهره حداکثرصحیح رسیدن به علمی  مدیریتاعمال هدف اصلی از 

تاثیرگذار اجتماعی، محیطی، عوامل . بدین منظور، پژوهش حاضر با هدف گذاری بازاریابی نقش امری ضروری است ،بر عملکرد واحدهای دامی

در  کنندگاندهندگان و شرکتپرورشاجرا شد. ابتدا آمار های پرسشنامه و صفات فنوتیپی از طریق تجزیه و تحلیل دادهژنتیکی در پرورش بز 

پرسشنامه تکمیل  های مجازیدر کانالاخذ و از طریق مصاحبه  موسسه تحقیقات علوم دامی کشور از دبیرخانه همایش "همایش روز جهانی بز"

درگام دوم تکمیل شدند.  های مختلفدهنده فعال با پراکنش استانپرورش 82از مجموع  ز طریق مصاحبه حضوریها اپرسشنامه در نهایتشد. 

های سه ایستگاه پرورش بز مورد تحلیل آماری قرار گرفت تا استنتاجات آن به زبان مطالعه، اثرات عوامل محیطی و ژنتیکی بر صفات تولیدی داده

دار بر مرگ و میر بزغاله داشت. از نتایج بخش اول این پژوهش، میزان دوقلوزایی و چندقلوزایی تاثیر معنی. رگیردترویجی در اختیار دامداران قرا

های سالم، نقش و تاثیر چشمگیری دارد. نتایج بخش دوم مطالعه نشان داد که اثر سال چنین نتایج نشان داد که اسکور بدنی مادر در تولد بزغالههم

جز اثر تیپ بر وزن تولد و اثر متقابل سال و ماهگی به 12و  9، 6های تقابل سال و تیپ بر وزن تولد، وزن از شیرگیری، وزنتولد، جنس و اثر م

ها و خونی در ایستگاه نشان داد که خوشبختانه کنترل آمیزشنتایج حاصل از بررسی هم (.>05/0pداری دارد )ماهگی، اثر معنی 12تیپ بر وزن 

باشد. شناسایی عوامل خونی در حد متوسط به پایین میرر از بز نر خاص در جفتگیری گله صورت گرفت و خوشبختانه میزان همعدم استفاده مک

 دهندگان کمک کند.داری به اقتصاد و در آمدزایی پرورشطور معنیتواند بهتاثیرگذار در پرورش می

  بتخونی، اثرات ثاعوامل مدیریت، پروش بز، هم کلمات کلیدی:
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 مقدمه

های هزاره سوم تأمین امنیت غذایی ترین چالشیکی از مهم       

برای که  های کشاورزی استبخشترین زیرمهم است. دامپروری یکی از

تولید اقتصادی در این سیستم تولید پیچیده شناسایی سهم عوامل 

 (.1388، )قارون و همکاران باشدناپذیر میمختلف مدیریتی اجتناب

بندی عواملی که منجر به بروز خسارت بنابراین شناخت کامل و طبقه

جا گردد، امری ضروری است. از آنو زیان اقتصادی در این صنعت می

که تلفات ناشی از عوامل مختلف در این صنعت غیرقابل اجتناب است، 

کاهش میزان آن با اتخاذ تدابیر صحیح مدیریتی، واحد پرورشی را به 

امروزه، موفقیت در پرورش  تر سوق خواهد داد.بیش سمت سوددهی

چنین تجربیات های سبک مستلزم داشتن اطالعات علمی و همدام

تولید دام، تابعی از ژنتیک، عوامل محیطی و اثر  مناسب عملی است.

محیطی، دربرگیرنده شرایط اقلیمی )دما،  هاست. عواملمتقابل آن

دادن، بهداشت، جایگاه، مهارت و خوراك  (، تغذیه و ...رطوبت، باد و

مدیریت است که در پرواربندی و کمیت و کیفیت گوشت تولیدی، 

دام، ظرفیت تولیدی آن را ر خصوصیات ژنتیکی ه. تاثیر فراوانی دارند

های ژنتیکی گوسفند از نظر تولید کند. نژادها و گروهتعیین می

العمل این عکس گوشت، شیر، پشم و پوست با یکدیگر تفاوت دارند.

ها نسبت به عوامل متعدد محیطی یکسان نبوده و این خصوصیت گروه

در ایران با وجود توسعه  .اقتصاد پرواربندی اهمیت فراوانی داردر د

های های انکارناپذیری از جمله ضعفهای سبک نارساییصنعت دام

های کارآیی پایین واحدهای تولیدی و استفاده از شیوه ،مدیریتی

و سنتی وجود دارد و تاکنون متاسفانه تحقیقات محدودی  غیرعلمی

های تولیدی در خصوص سهم عوامل مدیریتی بر ناکارآمدی شاخص

ها اکثرا به شکل سنتی دامداری های سبک صورت گرفته است.در دام

این  کنند و بازده کافی و مناسب ندارند. مدیریت و ادارهعمل می

ی و زودگذر بوده و دارای برنامه از نوع مدیریت مقطع تربیشصنعت 

بلندمدت نیستند. بنابراین با تغییر روند مدیریت بهینه در اداره 

سازی الگوی مناسب برای ها، بررسی و پژوهش در بهینهدامداری

ها ریزی و هدف بلندمدت برای دامداریمدیریت دامی و داشتن برنامه

ند ارزش افزوده برای توانوری مناسب میبرداری و بهرهمنظور بهرهبه

 .قوه به بالفعل تبدیل گردندلهای باظرفیت این صنعت را ارتقا داده و 

عنوان راه و رسم اداره کردن یک مجموعه متشکل از عوامل مدیریت به

و امکانات فیزیکی و نیروهای انسانی چندان مورد توجه نیست، بلکه 

یابی هایی برای دستعنوان تدبیر نمودن و یافت رهنمودها و راهیافتبه

های مورد نظر و صرف حداقل امکانات مطرح است )ملک به هدف

های فنی، ی(. مدیریت مؤثر مستلزم داشتن توانای1384محمدی، 

(. در 1386انسانی، ادراکی، طراحی و توان حل مساله است )رضائیان، 

ترل شناسایی کن قابلقابل کنترل و غیر یری باید عواملگفرآیند تصمیم

های لمی پیشین سرنخمطالعات مقاالت ع (.1377 بد،گردد )ارسالن

خصوص فاکتورهای مدیریتی و تاثیرگذاری آن بر مناسبی را در

که طوریهدهد بهای سبک نشان میعملکرد تولیدی و تولیدمثلی دام

عوامل اجتماعی )مدرك تحصیلی، وضعیت تاهل، جنسیت کارمندان، 

پزشک(، آب و هوا )سال، فصل، شرایط جوی، بارندگی، استفاده از دام

ماه زایش، جهت وزرش باد(، تغذیه و فرموالسیون جیره )مصرف آغوز، 

سطوح انرژی و پروتئین، باالنس مواد معدنی و ویتامین، شکل فرآوری 

خوراك(، شرایط فیزیولوژیک و بیولوژیک حیوان )وزن تولد، سن دام 

، تیپ تولد، دوره شیردهی، نژاد(، ماده، شکم مادر، جنس بزغاله

های تولیدمثلی )فالشینگ، زمان فحلی، ها، استفاده از فناوریبیماری

های اصالحی )شناخت فحلی، شناسایی آبستنی روش مصنوعی(، تلقیح

خونی، انتخاب والدین و تالقی کنترل شده( نقش به موقع، کنترل هم

راستا، هدف از پژوهش  در این کلیدی بر تولید آتی را برعهده دارد.

ژنتیکی در  و تاثیرگذار اجتماعی، محیطیعوامل حاضر، بررسی نقش 

های پرسشنامه و صفات پرورش بز از طریق تجزیه و تحلیل داده

 فنوتیپی بود.
 

 هامواد و روش

جامعه آماری تحقیق، شامل : اولجامعه آماری در مطالعه        

ل شهرهای قم، اصفهان، تهران، دامداران در مناطق مختلف ایران شام

کوهرنگ، ساوه، بانه،  کرج، البرز، هشتگرد، شهریار، ساوجبالغ، اشتهارد،

شهر، سروآباد، بافت کرمان، اردبیل، شبستر، میبد ندوشن، مشکین

، خوزستان، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان

دادند ز پرورش میراس ب 30خداآفرین، که بیش از  و همدان، اهر یزد،

راس را در گله  30تر از انجام شد و پرسشنامه افرادی که تعداد بز کم

ها، حذف دادند برای افزایش دقت و بررسی صحیح دادهپرورش می

 .نفر بودند 82شدند که در نهایت تعداد پاسخ دهندگان به پرسشنامه 

ی و اگزینه 4صورت بخشی از سواالت به: توصیف پرسشنامه       

 ای بیان شد تا دامداران بتوانند پاسخ مدگزینه 3ای و گزینه 2برخی 

ها انتخاب کنند و در برخی از سواالت گزینه نظر خود را از بین گزینه

های که پاسخی غیر از گزینهسایر قرارداده شد تا دامدار در صورت این

ویی راحتی بیان کند. در حین پاسخگمورد نظر را داشت  بتوانند به

تر و راهنمایی که دامدار نیاز به توضیح بیش ها جاهاییبه پرسش دامدار

در مورد سوال را داشت، توضیح داده شد تا ابهامی در جواب دادن به 

 باشد:شرح زیر میها وجود نداشته باشد. متن پرسشنامه بهپرسش

ترین درآمد سواالت مربوط به محصوالت بز و بیش بخش اول:       

از پرورش و میزان استقبال مردم از مصرف گوشت و سواالت  حاصل
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ترین هزینه پرورش، نوع نژاد در گله مربوط به مزرعه و دام شامل بیش

چنین سواالت تخصصی از قبیل سن اقتصادی پرورش در صنعت و هم

مثل بزداری و سن حیوانات غالب در مزرعه و سواالت مربوط به تولید

ای شامل کنترل لوزایی و سواالت تغذیهشامل فحلی و درصد چندق

جیره نویسی و باالنس مواد مغذی و مقدار کنسانتره مصرفی بر حسب 

وزن بدن، نوع غالت عمده مصرفی و سیستم پرواربندی موجود در 

 شود. گله و محل فروش محصوالت را شامل می

ل که شام باشدپرورش بزغاله می موثر بر اقتصاد عوامل بخش دوم:       

 ،میانگین وزن تولد در گله ،موارد زیر است: اولویت مراقبت پس از تولد

اهمیت نوع  ،نژاد مقاوم به بیماری ،بهترین سن از شیرگیری بزغاله

 اسکورصفات مادری و وضعیت  ،مانی بزغاله در تیپ تولدزنده ،بلوغ

 ،سن بحرانی مرگ و میر بزغاله ،مانی و بقای بزغالهبدن مادر در زنده

 های شیرسوز در گله. درصد بزغاله و مانی بزغالهصل مناسب برای زندهف

سواالت شامل عوامل موثر بر اقتصاد پرورش بز ماده  بخش سوم:       

ترین سن جفتگیری مناسب است: های زیرکه آن نیز شامل پرسش مولد

ز نر به بز ماده در زمان نسبت ب ،در بز ماده در منطقه موردنظر

درصد  ،نوع اقالم غذایی در زمان فالشینگ ،ساعات فحلی ،گیریجفت

ترین مرگ و میر بز ماده با توجه به تعداد شکم کم ،زایی بز مادهسخت

مقدار شیر تولیدی در  ،دوره شیردهی ،سن اقتصادی بز ماده ،زایش

تعداد  ،مناسب در زمان جفتگیری BCS ،طول دوره شیردهی

سالگی وزن یک و داول مصرفیواکسن مت ،های بز در گلهسرپستانک

 بز ماده برحسب کیلوگرم. 

سواالت عوامل موثر بر اقتصاد پرورش بز نر مولد  بخش چهارم:       

استفاده از یک  ،معیار انتخاب بز نر مناسب برای جفتگیری که شامل:

 ،استفاده از بز نر بومی یا خارجی در گله ،بز نر یا بز متفاوت برای گله

 ،نسبت درصد بز نر به بز ماده ،د خارجی از نظر دامداربهترین بز نژا

سالگی بز وزن یک و سن اقتصادی و بهترین زمان حذف بز نر در گله

در پرسشنامه عالوه به بررسی عوامل مدیریتی و تولیدی  .نر در گله

های متفاوت جغرافیایی در ایران توان نوع سیستم پرورش در مکانمی

مختلف  یدامداران در جاها کهینباتوجه به ا وضوح مشاهده کرد.را به

ها دادند متفاوت به پرسش یهاپاسخ پرداختندیبه پرورش بز م یرانا

محصول با  یدهنده تفاوت در پرورش و بازار پسندعامل نشان ینکه ا

بعد از  .پرورش بود یطمح یو آب و هوا یاییتوجه به منطقه جغراف

یج بررسی شده از طریق آمار آوری اطالعات، نتااستخراج و جمع

ای، کمی ای، اسمی، فاصلهتوصیفی بسته به ماهیت داده خام )رتبه

 Univariateو رویه  SASافزار پیوسته و کمی گسسته( با استفاده از نرم

 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

 یهادادهدر مطالعه دوم، : جامعه آماری در مطالعه دوم       

سقز،  هاییستگاهاز اجره و اثرات ثابت فنوتیپی، ش

 سه یشد و بعد از بررس یافتو خوزستان در یسنندج، خراسان جنوب

انتخاب جهت تجزیه و تحلیل  یسقز، سنندج و خراسان جنوب یستگاها

 1373یهاسال یسنندج و سقز ط یقاتیتحق یستگاها یها. دادهیدگرد

در مورد مطالعه  صفاتشده است.  یجمع آور گله 219از  1376 یال

 9 ، وزنیماهگ 6، وزنیرگیریش شامل: وزن تولد، وزن از یقتحق

. باشدیم سالگییکدر سن  یدهو وزن ب سالگییک، وزن یماهگ

همراه مادران خود بودند و بعد از  یروزگ 15ها از سن تولد تا بزغاله

نوبت  در طول شبانه روز دو یرخوردن ش یآن از مادران خود جدا و برا

ساعت به نزد مادران خود انتقال داده  یکمدت بح و عصر بهص

 یهها تغذمادر بزغاله یربه بعد عالوه بر ش یروزگ 15. از شدندیم

و تا سن از  شدیداده م هالهبز فقط به بزغا یرشدند. ش یلیتکم

 دادندیها قرار مبزغاله یارطور آزاد در اختعلوفه مرغوب به یرگیریش

 16-14تا سن  یگزینجا یها. بزغالهشدندینه مرتع مو بعد از آن روا

داده  یزشبا نرها آم یصورت تصادفشده و به یداردر گله نگه یماهگ

 یخراسان جنوب یقاتتحق ازمرکزپردازش شده اولیه  هایداده بودند.

منظور بررسی وضعیت پرورش و شناسایی بز جنوب خراسان که به

گوش  پژوهش شامل: شماره ثبت ینا درهای مورد استفاده دادهبود.  

پدر، شماره ثبت گوش مادر، شماره ثبت گوش بزغاله، جنس، شکم 

 یننرخ رشد روزانه بود. ا یرگیری،سن از ش یرگیری،وزن از ش یش،زا

های نهبندان، بیرجند، از شهرستان یتصادف یستماتیکطور سآمار به

گله  431از  های خراسان جنوبیداده دست آمد.هقاین و گناباد ب

تشکیل شده بود. اثرات مورد بررسی در این تحقیق شامل سال تولد 

(، ماه تولد )دی، بهمن، اسفند(، 85، 83،84، 81، 80، 79های )سال

جنسیت )نر و ماده( و شکم زایش )شکم اول، شکم دوم،  روزهای تولد،

ها محاسبه شد. شکم سوم( بود. شاخص آماری متغیر برای همه گروه

آوری ه آماری غیرپارامتریک انجام گرفت. بعد از استخراج و جمعتجزی

 صفت برحسب درصد و میانگین مورد اطالعات، نتایج بررسی هر

های شاخصگرفته شد.  قرار SAS مقایسه و تجزیه و تحلیل آماری

تحقیقاتی  ی ایستگاههاداده گردید. محاسبه )میانگین، نما و مد( مرکزی

 هاییهبا رو 2/9نسخه  SASافزار توسط نرم یزخراسان جنوبی و سقز ن

Univariate و  GLM ،افزار نرمو مقایسات میانگین با آزمون دانکن

CFC انجام گرفت. خونییزهای شجره و همنالآ 
 

 نتایج

طبق  دهندگان:پرورش پاسخ بندیجمع -نتایج مطالعه اول       

دامپروری  درصد دسترسی به کارشناس 7/81نظرسنجی از دامداران

داشتند. محل فروش محصوالت بز در دامداران به این صورت بود که 

 51/19درصد کشتارگاه صنعتی،  43/2درصد بازار محلی،  73/70
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شوند. درصد در سایر مناطق عرضه می 31/7درصد خرده فروشی و 

درصد دیپلم،  51/19درصد لیسانس،  75/9میزان تحصیالت دامداران 

درصد ارشد  63/14درصد بی سواد،  92/32ی، درصد ابتدای 17/23

درصد شخصی و تجربی  80/87نویسی باشد. طریقه کنترل جیرهمی

درصد برای سنین  80/37درصد کارشناس تغذیه بود.  19/12و 

 کنند. براساس آمار مختلف در گله از غذاهای مختلف استفاده می

ر محصوالت بز تر از سایمیزان بازارپسندی شیر بز بیش آمده دستهب

و در مناطق گرمسیری با توجه به شرایط اقلیمی میزان  باشدمی

تر تر از مناطق سردسیری بود و مردم بیشبازارپسندی گوشت بز بیش

دادند و محصوالت جانبی دیگر در دلیل تولید شیر، بز پرورش میهب

 ترین هزینه دامدار برای پرورشبیش تری قرار داشت.های پاییناولویت

داری و جایگاه و درمان های نگهمربوط به تغذیه بود و بعد از آن هزینه

ترین درآمد حاصل از پرورش های بعدی قرار داشتند. بیشدر اولویت

 07/18درصد بود که بعد از آن گوشت  49/73بز مربوط به شیر با 

درصد در اولویت  2/1درصد در اولویت دوم قرار گرفت و شیر و گوشت 

 درصد را به خود اختصاص داد.  02/6آخر کرك و مو  سوم و در

های فالشینگ مربوط به ترین اقالم مورد استفاده جیره در دورهبیش

درصد و  36ترتیب علوفه با کیفیت درصد و بعد آن به 55ها با دانه

درصد آمار را دارا  5درصد و سایر اقالم غذایی  4منابع معدنی 

 رسی مقدار شیردهی در طول دوره های مورد برباشند. درگلهمی

لیتر با درصدهای  400لیتر،  100لیتر،  300لیتر،  200ترتیب به

ترین اقالم نشان داده شده است. بیش 43/8، 86/16، 53/32، 96/40

شوند غذایی مورد استفاده در زمان فحلی که باعث فالشینگ می

ن استفاده دهندگان از آدرصد از پرورش 87/54باشد که ها میدانه

باشد که دارای انرژی و پروتئین باالیی میدلیل اینهکردند. دانه غالت ب

تری دارند و باعث افزایش درصد در توانایی تولیدمثل تاثیر بیش

درصد بزهای گله تک  85/65شوند. تر میهای سالمدوقلوزایی و بره

دند. درصد سه قلوزا بو 21/1درصد دوقلوزا و  92/32قلوزا بودند و 

های پرورشی وجود از نوع بومی بود که ترین نژادی که در گلهبیش

دلیل محیط پرورشی و سازگاری که بز بومی نسبت به این عامل به

چنین مقاومت بز بومی نسبت به بیماری بزهای دیگر دارا است و هم

و شرایط سخت آب و هوایی منطقه نسبت به سایر بزها است. در 

درصد بود که  10تر از درصد دوقلوزایی کم های مورد تحقیقگله

چنین نوع تغذیه باشد دلیل نوع ژن بز موجود در گله و همهتواند بمی

دلیل نداشتن بودجه مالی و کم بودن مرتع برای هکه اکثر دامداران ب

مانی در ترین درصد زندهدادند. بیشچرا، جیره مناسب برای بزها نمی

درصد در بز نر  98/46درصد و  8/51ده با ما تیپ تولدی مربوط به بز

باشد، ماهگی می 12ترین سن جفتگیری از نظر دامداران بود. مناسب

چون دام عالوه بر بلوغ جنسی نیاز به رسیدن به بلوغ جسمی را هم 

صورت طبیعی و با تر بهها بیشهای جفتگیری در گلهدارد. روش

دست آمده از این تحقیق به هگیرد. آمار باستفاده از دام نر صورت می

درصد و روش تلقیح  92/82این صورت است که روش طبیعی 

 6./9درصد و روش توام طبیعی و تلقیح مصنوعی 19/12مصنوعی 

زایی ترین آمار سختدرصد آمار را به خود اختصاص داده است. بیش

درصد گزارش شد که این آمار نشان  93/81درصد با میزان  5تر از کم

باشد اما درصد تر میها کمزایی در گله هد که درصد سختدمی

دار دهنده مشکلدرصد نشان 64/9درصد با میزان  20-50زایی سخت

ها بوده که باید با مدیریت صحیح و پیدا کردن علت آن، در بودن گله

از بین بردن این مشکل تالش الزم انجام شود چون این عامل نه تنها 

های ضعیف کند بلکه باعث تولد بزغالهوارد می به تولید گله خسارت

افتد و باعث آسیب دیدن دار شده و بقای بز ماده به خطر میو مشکل

دستگاه تناسلی بز ماده شده و بز ماده ممکن هست حتی در زمان 

شود و راندمان زایمان تلف شود که این به ضرر دامدار محسوب می

که با رسیدن فصل بهار هوا اینتولید پایین خواهد آمد. با توجه به 

تری برای زندگی کردن دارند ها شانس بیشگرم شده و بزغاله نسبتاً

ها قرار تر در دسترس دامو علوفه نیز نسبت به پاییز و زمستان بیش

کند. مانی بزغاله نقش مهمی را ایفا میگیرد و این عامل در زندهمی

ضعیف بودن سیستم ایمنی و  دلیلها در روزهای اولیه تولد بهبزغاله

ها تر در معرض بیماریحساس بودن به بیماری و تغییرات دمایی بیش

تر است. های بعد بیشها نسبت به ماههستند و احتمال مرگ و میر آن

ترین تعداد مرگ و میر ترین و کمطبق نظرسنجی از پرسشنامه بیش

دست هبه باال ب ماهگی 4ترتیب مربوط به روزهای اولیه تولد و سن به

شود. تر در ساعات ابتدایی و انتهایی روز مشاهده میآمد. فحلی بیش

ترین زمان مشاهده فحلی دست آمده از این پژوهش بیشهطبق نتایج ب

را به خود اختصاص داد و  58/36با درصد 18-24در گله در ساعت 

با  6-12، ساعت 71/31با درصد  12-18ترتیب ساعت بعد از آن به

دست هبودند. طبق نتایج ب 65/3با درصد  24-6، ساعت 05/28رصد د

عنوان معیار دهندگان جثه بز نر بهتر پرورشآمده از پرسشنامه بیش

درصد جز اولویت اول و بعد  53/58انتخاب بز نر برای جفتگیری با 

درصد  85/65کنند عالوه براین درصد انتخاب می 46/41ازآن نژاد با 

از نژاد بومی  انتخاب بز نر یبرا دهند کهگان ترجیح میدهنداز پرورش

کنند، درصد از بز خارجی در گله استفاده می 14/34استفاده کنند و 

بعضی از دامداران در زمان جفتگیری از بز نر متفاوت در گله استفاده 

درصد از نژادهای  56/47دست آمده هکردند که طبق نظرسنجی بمی

کنند. درصد از بزهای یک نژاد استفاده می 43/52متفاوت بز نر و 

ترتیب با به 1:14، 1:20،1:25نسبت نر به ماده در زمان جفتگیری 

بودند. براساس پاسخ دامداران بهترین  7/20، 4/24، 5/41درصدهای 

تر ترتیب سانن، آلپاین، بوئر بود که بیشنژاد بز خارجی که به
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ترین نژاد مقاوم به کردند. بیشعنوان بهترین بز انتخاب بز سانن را به

 64/9درصد و بعد از آن نژاد خارجی با  15/89بیماری نژاد بومی با 

چنین سازگاری بزهای دلیل شرایط اقلیمی منطقه و همهباشد که بمی

بومی با شرایط آب و هوایی موجود و مقاومتی که نسبت به 

ترین . بیشباشداند میههای موجود در آن اقلیم کسب کردبیماری

درصد  89دست آمده همیزان ابتال به بیماری و مرگ و میر در آمار ب

شود و ترین میزان مرگ و میر را شامل میروزهای اولیه تولد بیش

درصد  9درصد و چهارماهگی به باال  29 ترتیب سه ماهگیبعد از آن به

ام باشد. واکسیناسیون یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در پرورش دمی

باشد که باعث پیشگیری از خسارات عمده و افزایش تولید و می

هایی که برای شود و عمده واکسنوری واحدهای دامپروری میبهره

شود عبارتند از: تب برفکی، بروسلوز، های پرورش استفاده میدوره

ترین درصد شاربن و آبله که از این میان واکسن تب برفکی بیش

  درصد را به خود اختصاص داده است. 40استفاده را با مقدار 

 تحقیقاتی هایایستگاه در عملکرد بررسی -دوم مطالعه نتایج       

تواند تخمین می تولید آمار توصیفی درخصوص آمار توصیفی:بررسی 

سرانگشتی از خصوصیات نژاد را در شرایط یکسان بدهد و اگر 

ن توان تولیدی دست آید براساس آهاستاندارهای عملکردی نژادی ب

عنوان مثال میزان وزن تولد، وزن از باشد بهقابل استانداردسازی می

سالگی بزها بدون یک ماهگی و وزن 9ماهگی، وزن  6شیرگیری، وزن 

 1آورده شده است. آمار جدول  1درنظر گرفتن اثرات ثابت در جدول 

ا ترین مقادیر دیده شده صفات رشد رترین و کمعنوان مثال بیشهب

باالترین وزن تولد، وزن از شیرگیری، وزن  عنوان مثالدهد بهنشان می

، 9/21، 3/4ترتیب سالگی بزها بهماهگی و وزن یک 9ماهگی، وزن  6

باشد و این ارقام برای مدیر مزرعه استنباطی می 2/42و  2/31، 8/23

دهد و هر اختالل در حصول از افزایش وزن روزانه در این نژاد را می

 این اوزان حداکثری باید از لحاظ مدیریتی مورد بررسی قرار گیرد. به

 

 : آمار توصیفی صفات مختلف رشد تجزیه و تحلیل شده برای جمعیت بز ایستگاه سقز1جدول

 صفت واحد تعداد میانگین انحراف معیار حداقل حداکثر

 وزن تولد - 193 87/2 47/0 8/1 3/4

 وزن شیرگیری مکیلوگر 193 96/12 43/3 7/6 9/21

 ماهگی 6وزن  روز 193 88/14 19/3 8/8 8/23

 ماهگی 9وزن  کیلوگرم 193 72/17 23/4 4/10 2/31

 ماهگی 12وزن  گرم 193 29/22 5/5 3/11 2/41
 

با همان تفاسیر مشابه، در بزهای سربیشه ایستگاه نیز قابل        

 6یرگیری، وزن باشد و مثال باالترین وزن تولد، وزن از شتعمیم می

باشد سالگی بزها قابل دسترسی میماهگی و وزن یک 9ماهگی، وزن 

و این ارقام برای مدیر مزرعه استنباطی از افزایش وزن روزانه در این 

دهد و هر اختالل در حصول به این اوزان حداکثری باید از نژاد را می

 .لحاظ مدیریتی مورد بررسی قرار گیرد
 

 

 یفی صفات مختلف رشد تجزیه و تحلیل شده برای جمعیت بز ایستگاه تحقیقاتی خراسان جنوبی: آمار توص2جدول 

 صفات واحد میانگین انحراف معیار حداقل حداکثر

 شکم زایش - 26/1 49/0 1 3

 وزن تولد کیلوگرم 20/2 431/0 1 35/3

 سن از شیرگیری روز 93/96 44/12 61 141

 از شیرگیریوزن  کیلوگرم 83/12 24/3 5 5/23

 نرخ رشد روزانه گرم 39/111 35/35 40 250
 

در این مبحث  :بررسی نتایج میانگین حداقل مربعات       

گیری قلو، جنس نر در اوزان اندازهشود که بزغاله تکمشاهده می

ترین مقادیر وزنی را به خود اختصاص داده است سریع شده بیش

باشد تستوسترون در بدن میعلت ترشح الرشد بودن بزغاله نر به

جنسی دهد دامداران در پرواربندی از سیستم تکو این نشان می

نر برای افزایش وزن حداکثری و درآمدزایی حداکثری استفاده 

کنند. دوقلوزایی هر چند یک صفت مفید در پرورش محسوب 

و  محیط محدود در اما رقابت دو جنین شودمی

مانی و در و شرایط بدنی مادر زندهبرای استفاده از شیر ما رقابت

های دهد. در این پژوهش سالرشد متعاقب را تحت تاثیر قرار می

باالترین میزان رشد را به خود اختصاص داد که  76پرورش 

و مدیریت  علوفه دسترسی هوای، و تواند به تفاوت شرایط آبمی

د. ربط دا 76ها و سال ایستگاه و بازدید دامپزشکی بین این سال

شده در ایستگاه سقز در خصوص جنسیت،  استنتاجات ذکر همان

توان کم و بیش به ایستگاه شکم زایش، سال و ماه تولد را می

 .خراسان جنوبی نیز تعمیم داد
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: مقایسات میانگین صفات وزن بزهای شهرستان سقز3لجدو   

 ماهگی 12وزن 

 کیلوگرم((

 ماهگی 9وزن 

 کیلوگرم((

 ماهگی 6وزن 

 م(کیلوگر(

 وزن از شیرگیری

 کیلوگرم((

 وزن تولد

 کیلوگرم((
 فاکتور سطح تعداد

a59/0±52/22 

b7/0±17/20 

a47/0±42/18 

b56/0±06/14 

a36/0±61/15 

b42/0±48/13 

a34/0±47/14 

b40/0±30/12 

a05/0±96/2 

b06/0±84/2 

109 

84 

1 

2 
 تیپ

a53/0±93/23 

b59/0±76/18 

a43/0±76/18 

b47/0±72/15 

a32/0±37/15 

b36/0±71/13 

a31/0±96/13 

b34/0±80/12 

a05/0±03/3 

b05/0±77/2 

103 

90 

1 

2 
 جنس

a92/0±65/23 

a56/0±12/24 

b48/0±98/19 

b04/1±61/17 

a74/0±63/18 

a45/0±81/18 

b39/0±12/16 

b13/1±39/15 

a56/0±59/15 

b34/0±80/15 

c29/0±56/13 

b85/0±23/13 

a53/0±31/15 

b33/0±41/13 

b28/0±02/11 

c81/0±79/13 

ab09/0±85/2 

a05/0±98/2 

b04/0±73/2 

a13/0±02/3 

37 

61 

85 

10 

73 

74 

75 

76 

 سال

 (.>05/0P)است  دارمعنی اختالف نشانه غیرمشترك حروف با ستون هر هایمیانگین    
 

: مقایسات میانگین صفات وزن بزهای شهرستان خراسان جنوبی4جدول  

ری)کیلوگرم(وزن از شیرگی نرخ رشد روزانه) گرم(  فاکتور سطح تعداد سن از شیرگیری) روز( 

79/4±38/102 a 

63/4±27/120 b 

45/0±85/11 a 

43/0±80/13 b 

54/1±98/96  

49/1±87/96  

214 

217 

1 

2 
 جنس

76/3±60/109  

18/4±66/116  

25/9±121  

35/0±89/12  

39/0±57/12  

86/0±27/13  

21/1±22/98  

34/1±50/92  

97/2±90/95  

328 

93 

10 

1 

2 

3 

م زایششک  

25/10±15/86 b 

71/4±74/113 a 

16/8±95/105 a 

96/0±6/10 b 

44/0±13 a 

76/0±46/12 a 

28/3±102  

51/1±08/97  

62/2±54/95  

13 

334 

84 

10 

11 

12 

 ماه تولد

79/5±28/76 c 

06/5±43/119 b 

21/20±145 a 

68/6±66/159 a 

45/6±54/107 b 

98/5±22/117 b 

54/0±43/9 d 

47/0±82/14 a 

88/1±80/14 a 

62/0±01/14 ab 

60/0±98/11 c 

56/0±72/12 bc 

86/1±51/98  

62/1±96/105  

49/6±50/94  

14/2±93/77  

07/2±93/90  

92/1±95/89  

86 

159 

2 

29 

65 

90 

79 

80 

81 

83 

84 

85 

 سال

 

 (.>05/0P)است  دارمعنی اختالف نشانه غیرمشترك حروف با ستون هر هایمیانگین    

 
 

وضعیت ترهای ژنتیک: خونی و پارامنتایج میانگین هم       

داللت بر تولیدمثل دینامیک و وضعیت  خونی و این شاخص در گلههم

ها از والدین به فرزندان دارد. اندازه موثر گله، تعداد جمعیت انتقال آلل

اجدادی، نسبت نر و ماده در فصل جفتگیری، تعدد استفاده از یک نر 

له قابل ارزیابی خونی در گها با توجه به محاسبه همخاص در آمیزش

دهد که باشد. نمودارهای آورده شده در پژوهش حاضر نشان میمی

های موجود تعدد استفاده از نر خاص علت محدودیتها بهدر ایستگاه

باشد و باید یک تعادل در استفاده از نرها در باال می در جمعیت بعضاً

 یجنتا همیشه هاتالقی در کنترل و باشد داشته وجود هاآمیزش

خونی طورکلی میزان همهب دارد. تصادفی تالقی تری را از اعمالمناسبت

 ها باال برآورد شد.در ایستگاه

 

برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات رشد بلوغ در  :5جدول

 بزهای کرکی خراسان جنوبی

-0/371 131/0  (102/0)538/0  
843/0  0/823)0/115( 268/0  

(113/0)732/0  837/0  532/0-  

پذیری، اعداد باالی قطر همبستگی ژنتیکی، اعداد پایین قطر )اعداد روی قطر وراثت

 همبستگی فنوتیپی(
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 بحث 

ها، محیط مادری و محیط شامل تغذیه، اثرات فصل، بیماری       

باشد. میزان رشد یکی از صفات مهم اقتصادی برای مدیریت می

شود که گوسفندان گوسفندان گوشتی است زیرا رشد سریع سبب می

تری دت زمان کمتر به وزن مناسب برای کشتار رسیده و مدر سن کم

چنین هم تولد وزن (.1376 )سرگلزائی، باشند الزم داشته برای پرواربندی

عنوان  یبدن هایرشد و اندازه یبرا کمی معیار ترینعنوان مناسببه

و که این صفت در ارتباط تنگاتنگ با وزن از شیرگیری  شده است

که افزایش وجود  با این (.2010و همکاران، Topal) دام است ییوزن نها

دلیل تر است ولی بههای با وزن تولد باالتر بیشوزن روزانه در بره

زایی ها، خطرات ناشی ازسختتر در این برهبرخورداری از جثه بزرگ

تر خواهد بود ها کمها را تهدید کرده و شانس زنده ماندن در آنآن

(Alexander ،1984با توجه به شباهت گوسفند و بز این این م ،) طلب

جا که پس از شیرگیری از آنتوان به بزغاله تعمیم داد. را هم می

 ژنتیکی فردی بوده و تولید تابعی از شرایط محیطی و خصوصیات رشد

ر عوامل مؤثر ب لذا شرایط اقلیمی، وضعیت مراتع و عوامل مدیریتی از

 نرخ رشد در(.  2003و همکاران،  Zhou) باشدها مییرات میانگینیتغ

 باشد،یم یرگیریش تر از مرحله قبل ازکم یرگیریبعد ازش مرحله

یسه از مواد جامد در مقا یمواد مغذ یینجذب پا یزآن ن یلاحتماالً دل

(. میزان Kirton ،1990 و Warmington) باشد یرش با

رشد یا وزن زنده حیوان در مراحل بعدی زندگی با وزن تولد در ارتباط 

تری دارند، قدرت زنده ه وزن تولد بیشهایی کباشند معموالً برهمی

تاثیر عواملی از قبیل نژاد،  تری دارند وزن تولد تحتماندن و رشد بیش

نوری و گیرد )سعادتجنس، نوع تولد، سن مادر و سال تولد قرار می

چنین اثرات سال، (. هم1975و همکاران،  Notter؛ 1361همکاران، 

های بعدی گیری نسبت به سنتولد و سن مادر در وزن شیر جنس، نوع

( و 1371) خشوئی(. اسدی1886 و همکاران،Wilson تر است )بیش

Wilson  (، 1371رشیدی ) ( و1996)و همکارانYazdi  و همکاران

( در مطالعات خود گزارش کردند که اغلب اثرات محیطی بر 1998)

ت باشد. گزارشادار میمختلف رشد بدن معنی ها در سنینروی وزن بره

Wilson و  (1886) و همکارانMartin و (1980) و همکاران Boujenane 

و همکاران  Newman( و 1371خشوئی )ی( و اسد1991و همکاران )

نتایج  دار گزارش کردند.( اثر جنس را بر وزن بدن را معنی1983)

Farid ( 1976و همکاران)، Yazdi ( و واعظ1998و همکاران ) ترشیزی

های ماده های نر از وزن تولد برهکه وزن تولد بره ( نشان داد1369)

و همکاران  Yazdiهای انجام گرفته توسط تر است.  نتایج پژوهشبیش

( 1371( و رشیدی و همکاران  )1971) و همکاران Sidwell( و 1998)

( نشان داد که اثر تیپ تولد بر وزن تولد 1971و همکاران )  Ruttleو 

پذیری متوسطی است و همبستگی وراثت دارای دتول وزن است. دارمعنی

هایی با وزن داد برهصورت منحنی بود که نشان میآن با ماندگاری به

 Mukasa-Mugerwaتر مستعد مرگ بودند. تولد پایین و باال بیش

اثر وزن تولد بر نرخ مرگ و میر گوسفندان منروهرو را  (2000)

( در بررسی اثرات 2000) ارانو همک Morris دست آوردند. هدار بمعنی

دار گزارش ها اثر وزن تولد را معنیمحیطی و ژنتیکی مؤثر بر بقاء بره

مختلف  یهادر طول سال( 1392کردند. مطالعه بیناباج و همکاران )

 یپفنوت یبهداشت بر رو یریت،مد یه،تغذ یطی،مح یمی،اثر عوامل اقل

. اثر عامل سال در باشندیم یاثرات متفاوت یبوده و دارا یرمتغ یوانح

عدم  یاو در دسترس بودن و  یبارندگ یزان)م یهارتباط با سطح تغذ

 (.1388 همکاران،و  سختیی)س باشدی( مییدسترس بودن منابع غذا

Getachew ( اثر فصل تولد بر رو2015و همکاران )ها بره یمانزنده ی

ه و بهداشت عوامل اقلیمی، مدیریت، تغذی گزارش کردند. داریرا معن

تر در ارتباط با باشند و اثر سال بیشهای مختلف متفاوت میدر سال

بودن منابع غذایی(  دسترس قابل )میزان بارندگی و میزان شرایط غذایی

 Chniterدر مطالعه (. 1886و همکاران،Wilsonباشد )ها میو بیماری

رگ نرخ م یبر رو من، نوع تولدگوسفند دو ی( رو2011و همکاران )

 تریشکه هر چقدر تعداد قلوها بیطورداشت. به دارییاثر معن یرو م

نرخ مرگ و  یعبارت. بهدادینشان م یشافزا یرنرخ مرگ و م شد،یم

 یبترتبه تریشب تک قلو، دوقلو، سه قلو و چهارقلو و یهابره یبرا یرم

و همکاران  Do Prado Paimدرصد بود.  3/31و  2/15، 9/9، 9/3

 
نمای شماتیک از کل شجره تجزیه و تحلیل شده ایستگاه تحقیقاتی  :1شکل 

 بز سقز
 

 
ایستگاه تحقیقاتی نمای شماتیک از کل شجره تجزیه و تحلیل شده  :2شکل 

 جنوبی راسانخبز 
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 یکنسبت به  ترییشب یردوقلو مرگ و م یهابرهکردند  یان( ب2013)

که یطوربه دهدیقرار م یرقلو داشتند. نوع تولد وزن تولد را تحت تأث

 یلوگرمک 29/3در مقابل  یلوگرمک 02/4قلوها وزن تولد متوسط تک

. طبق مطالعات انجام گرفته توسط وزن تولد متوسط دوقلوها بود یبرا

دار گزارش شده است )زارع و متقابل سال و تیپ معنیمحققان اثرات 

و همکاران،   Rae؛1996و همکاران،   Näsholm؛1379همکاران، 

1982 .)Vostrý  وMilerski  (2013اثر جنس )بقاء  یترا بر قابل یت

کرد  یان( ب1391خواه ). وطندست آوردندهب داریمختلف معن ینژادها

مربوط به نرها بوده  عمدتاً ید پروارحذف شده با عنوان مازا یهابره

 یاند. باقرحذف شده دوره پروار از گله یتا ط یریگ یرکه از سن از ش

را  یاریبخت -یلر یهابره یمانبر زنده یتاثر جنس یز( ن1388)

گوسفند  یربر نرخ مرگ وم یتجنس داریاثر معن. گزارش کرد داریمعن

و  Chniter. ارش شد( گز2011همکاران ) و Chniterتوسط  دومن

وزن  یرو داریی( گزارش کردند سن مادر اثر معن2011همکاران )

بود، تفاوت وزن  8تا  2 ینها بکه سن آن یها دارد. مادرانتولد بره

و  Vostrý. بود داریدو سال معن یرشان نسبت به مادران زتولد بره

Milerski (2013ب )ابطه ر یروزگ 14سن مادر و بقاء در تولد و  ین

-Mukasa دست آورد.هب یمختلف گوسفند یدر نژادها دارییمعن

Mugerwa (2000گزارش کردند که ماندگار )12و  9، 6، 3تا  ی 

 ینکه از اولیصورتدارد به دارییمادر رابطه معن یشبا نوبت زا یماهگ

 و یابدیم یشافزا دارییصورت معنتولد، وزن تولد بره به ینتا سوم

 ارانهمک و  Southeyمؤثر است.  یبه نوبه خود بر ماندگار یزوزن ن ینا

د و گزارش کردن داریبقاء فرزندان را معن ی( سن مادر بر رو2000)

، 9، 6، 3های تولد، دیگر مطالعات انجام گرفته اثر سن مادر بر وزن

ماهگی و افزایش وزن قبل از شیرگیری و بعد از شیرگیری را  12

( در مطالعه خود گزارش کرد 1371رشیدی )دار گزارش کردند. معنی

اند که این تر بودهکیلوگرم از دوقلوها سنگین 32/0قلوها که تک

بودن گنجایش رحم باشد . اثر تیپ  تواند ناشی از محدوداختالف می

تولد بر وزن تولد احتماالً در اثر محدودیت گنجایش رحم مادر است 

و همکاران  Vesly ( و1971) و همکاران Sidwell(. 1371)رشیدی، 

سال بر روی وزن از شیرگیری  اثر (1975) و همکاران Notterو  (1970)

گزارش نمودند.  دارکلمبیا، دورست، همشایر و سافوك را معنی نژادهای

(، 1376(، سرگلزائی )1369) ترشیزیواعظ توسط گرفته انجام تحقیقات

Yazdi دند که اثر ( نشان دا1371رشیدی )( و 1998همکاران ) و

دار است. در بررسی بهترین وزن جنسیت برروی وزن شیرگیری معنی

مانی نشان داد که نوع گل در رابطه با زندههای نژاد قرههنگام تولد بره

و   Getachewداری بر روی ماندگاری است.تولد دارای اثر معنی

دار ( نوع تولد بر روی ریسک مرگ ومیر را معنی2015همکاران )

و برای « 1»قلو را های تکش دادند و نسبت ریسک برای برهگزار

بیان کردند. این تفاوت در مرگ و میر را « 79/1»های دوقلو را بره

بیناباج و همکاران، عوامل وابسته به جنس نسبت داد )بحری توان بهمی

تری های متولد شده از مادران بسیار جوان ماندگاری کم(. بره1392

هایشان بود دلیل آن توجه کم مادران جوان به بره ماالًداشتند که احت

(Riggio  ،2005و همکاران .)Riggio   ( در بررسی 2008و همکاران )

های صورت سیاه اسکاتلندی، اثر سن مادر را بر بقاء فرزندان بقاء بره

 شیردهی تولد، بر مشخصی جنس متقابل دار گزارش کردند. اثرمعنی

 دارد. بزهای نر ( بز بوئر وجود p˂05/0) درADG ماهه و  شش وزن و

 رحم به مربوط بزهای ماده از ترسریع رشد به تمایل که دادند نشان

( در 1998و همکاران ) Yazdi(. 2001و همکاران،  Loos) دارند

های مطالعه خود روی گوسفند بلوچی گزارش دادند اختالف وزن بره

دار است و وزن معنی های بعدیمتولد شده در اولین شکم و شکم

های تر از برهشکم سنگین 6تا  4های های متولد شده از میشبره

باشند. تغذیه کافی و یا متولد شده از مادران جوان یا مادران پیر می

برد تنها وزن تولد بره را باال میتکمیلی میش در نیمه دوم آبستنی نه

تر و در شیر بیشهای پستانی را نیز برای ترشح بلکه آمادگی بافت

نوری و کند )سعادتنتیجه افزایش وزن از شیرگیری تسریع می

و همکاران   Farid(. تحقیقات انجام گرفته توسط 1361همکاران، 

( 1986و همکاران )  Kirmani( و 1985و همکاران )  Juma( و 1976)

باشند. در دار مینشان داد که اثر سن مادر بر روی وزن تولد معنی

( 1371( و رشیدی )1970) و همکاران  Ruttleکه در تحقیقاتحالی

( اثر سن مادر 1371خشوئی )( و اسدی1980و همکاران ) Maarofو 

 دار نبوده است.ها معنیبر روی وزن تولد بره

رسد که وضعیت نظر میبا توجه به مطالعه حاضر، چنین به       

های ام شده در بخشرغم تحقیقات متعدد انجپرورش بز در ایران علی

دانشگاهی و مراکز تحقیقات چندان سیستماتیک و منظم نیست و 

کاری در این امر صورت گرفته است و کاری و موازیتر پراکندهبیش

های خوبی هم حاصل شده است این نتایج از مراکز اگر خروجی

خونی حاصل از بررسی هم نتایج دانشگاهی به دامدار انتقال نیافته است.

های تحقیقاتی خراسان جنوبی و سقز نشان داد که کنترل ایستگاه در

ها و استفاده متناوب از بزهای نر متفاوت و وارد کردن خون آمیزش

خونی در حد متوسط به تازه به گله صورت گرفت و خوشبختانه هم

چنین اثرات ثابت سال، فصل، گله، شکم و تعداد هم باشد.پایین می

ه این اثرات بر روی رشد نقش کلیدی و مهمی دهد کزایش نشان می

عنوان اثرات غیر ژنتیکی و محیطی مورد توجه قرار گرفته دارد و باید به

داری آن مورد استفاده قرار گیرد. وقتی داری و غیرمعنیو علل معنی

گیرد به طبع آن علوفه دامدار در شرایط مناسب آب و هوایی قرار می

دهد و در نتیجه تولید دام ر دام قرار میدر اختیا و جیره مناسب هم

یابد. اما دامدار اگر بتواند با مدیریت صحیح در افزایش می
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ها به مقدار زیاد وجود دارد، از طریق سیلو کردن زمانی که علوفه و دانه

تواند از طریق دادن ها در فصل سرد سال هم میمناسب و ذخیره آن

نحو صحیح صورت اگر این کار بهاین جیره تولید خود را حفظ کند که 

رسد نظر میچنین بهشود. همنگیرد باعث خسارت و کاهش تولید می

که بزهای سازی در امر پرورش بز در ایران و اینبرای ایجاد بهینه

تری را خواهند مانی و توان تولیدی بیشدورگ یا خالص کدام زنده

دی در مورد بز به درستی که برنامه اصالح نژاد زیاداشت. با توجه به این

باید اطالعات مناسب در اختیار دامدار قرار داد که  انجام نگرفته است،

با عملکرد اشتباه تالقی بزهای بومی با بزهای خارجی باعث از بین 

ناپذیری را به بار رفتن نژاد خالص نشوند، که این کار پیامدهای جبران

ترهای خانواده نیز جوان خواهد آورد. سن دامداران رو به پیری است و

و کارگری در شهرهای بزرگ را  رغبتی به ادامه این شغل نداشتند

باعث از بین رفتن دادند که اگر این رویه ادامه پیدا کند ترجیح می
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Abstract 
 The main goal of proper scientific management is to achieve maximum profitability and 

productivity. It is necessary to identify the role of management factors on the performance of 

livestock units. Therefore, the present study aimed to identify the role of social, environmental, 

genetic factors in goat breeding through analysis of questionnaire data and phenotypic traits. At 

first, the number of breeders and participants in the "World Goat Day Conference" of the 

Institute of Animal Science Research of Iran was obtained and the questionnaire was filled up 

through interview on virtual channels and through face-to-face interviews with 82 active growers 

from different provinces. In the second step, all row data collected from farmers from including 

technical and breeding information management statue, pest contamination medicinal usage, 

Nutrition and formulation of data (forage and concentration), marketing place, number of kids 

and input and equipment and the main problems of breeding has been instigated, then a statistical 

index of all collected records was analyzed in all groups. Result of present study show number of 

kidding and mortality is two important factor in this specific raising, kidding number also effect 

result of survivability in goat raising due to Nutritional condition of does in third step analysis of 

data collected from two Research station of South Khorasan and Sagez analyzed using cfc, SAS 

and Result of study shows sex of kid, year of birth and interaction between year and type of birth 

show significant effect of different live weight in different stage of life(p<0.05) in both station. 

The use of livestock experts in livestock farms can provide university educators with livestock 

breeders, which brings about a bridge between science and the introduction of theory into a 

practical step to maximize livestock production potential. 
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